fost vizitat ultimul dar a fost premiata . La sosirea Comisiei , i-am donat d-lui Buzu
Vasile , presedintele Consiliului raionului, cartea „ Tinutul Neamului" si un portret color
a domnitorului Stefan eel Mare , iar d-lui Primar Popa Vladimir Ion cartea ,,Municipiul
Piatra Neamt".
La pranz a Tnceput ospatul si Tn continuare programul artistic si diverse
distractii. Am facut fotografii pe care le voi trimite ulterior.
Luni 8 oct. , am plecat din raionul Stefan Voda la Chisinau si apoi la Piatra
Neamt.
Joi , 11 oct am informat-o pe d-na Anghel Nadejda , la Roman de cele
discutate I Casa de Cultura a orasului Stefan - Voda , cu d-nele E Tincu si M.
Romaniuc de posibilitatea de a Tnfiinta o filiala a A.C.P.B.B. acolo . I-am dat adresele
si numerele de telefon si am rugat-o ca atunci cand se va duce la parinti , sa le
duca statutul si sa le dea sprijinul necesar.
Tn perioada 20 oct. - 8 noiembrie am fost la Buzias pentru tratament.
Aici am facut vizite d-lui Hohol Damian , fost presedintele A.C.P.B.B. , filiala
Timisoara si la Biblioteca orasului , ocazie cu care am donat cartea ,,Amintiri din
Tara Fagilor" de Ov. Topa.
Noiembrie :
Pe 9 am plecat I Timisoara , I-am vizitat pe d-l Gh Holovati membru Tn
conducerea filialei A.C.P.B.B. , i-am dat o copie ,,Despre convorbirea de la Braila" ,
revista ,,Dor de Basarabia" si cartea ,,Amintiri din Tara Fagilor", cu trenul de noapte
am plecat la Bucuresti si Piatra Neamt.
In ziua de 23 , fiind la Bucuresti , la Tragul de carte , am vizitat standul R.
Moldova , unde voiam sa cumpar^cele 8 volume ,,Basarabia necunoscuta" de lurie
Colesnic dar nu le aveau .
Pe 30 , la invitatia d-lui Puiu , presedintel filialei A.C.P.B.B. Bacau am
participat la sarbatoarea ,,94 de ani de la Tntregirea Romaniei" , care s-a tinut la
teatrul ,,Bacovia" . Despre eveniment a vorbit prof. Dr. Jean Ciuta . Ne-a emotionat
directoarea Muzeului Deportatilor Tn Siberia , cu sediul Tn orasul Edini| din grupul de
oaspeti basarabeni adusi de d-l C. Rusanovschi.

Piatra Neamt, 24 ianuarie 2013
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